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 �سم هللا.
 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 
 من الفتح.هات األول  
نَّة �فصلون في �ون الخالف في مسألة اإل�مان هو خالٌف صإ :-وفقكم هللا-قلتم هذا �قول:   وري ولفظي، ن أهل السُّ

ه � ما �كفر و�ن �انت عملیة فهل هناك ،ة أو شرً�ا فهي مخرجة عن اإل�مانر �أن مرتكب الكبیرة إن �انت �بیرة مكفِّ 
حة صقائلین �عدم �فر تارك الصالة ملزمون �القول �أن العمل شرٌط في جمهور الالرجل غیر ترك الصالة؟ وهل 

 اإل�مان؟
اف أن األحن و�یف لمن لم �ظهر عنده أن تارك الصالة �افر أن �قول �أن العمل شرٌط في صحة اإل�مان؟ أال ُ�قال في 

نَّةهلتساهلم في إطالق الكفر على الرجل والردة �ذلك في أن فة إال مخال في مسألة اإل�مان م ال �خالفون أهل السُّ
نَّ الخالف لفظي بین أه ،ن الخالف لفظيإ :لفظیة، وألن ابن أبي العز شارح الطحاو�ة وهو من الحنفیة �قول ة ل السُّ

 علم.�ما �قول أهل ال ،ن العمل ال یدخل في مسمى اإل�مان ومن مرجئة الفقهاءإ :و�ین الحنفیة الذین �قولون 
تى وهذه المسألة نحتاج إلى إعادتها، لكن ح ،ا. الخالف معنوي ولیس بلفظينوي، ولیس لفظی� ف معوالحقیقة أن الخال 

نَّة لعمل �قولون �أن ا القائلین �أن اإل�مان قول وعمل عند من ال �قول �كفر تارك الصالة وهو محسوٌب على أهل السُّ
جنس العمل �ما قرر ذلك شیخ اإلسالم ولیس �شرط �مال فقط، ومرادهم بذلك جنس العمل مرادهم بذلك  ،شرط صحة

ا لیس مأم هذا �المه صحیح  :لبتة، نقولأ�قر�ه إلى هللا  وال �عمل عمًال  ،ابن تیمیة، �عني لو أن شخًصا ادعى اإل�مان
عمال األمن  -جل وعال-�صحیح؟ هذه دعوى، هذه مجرد دعوى تحتاج إلى برهان، ال �عمل أي عمل �قر�ه إلى هللا 

 ذ�رها في الكتاب والسنة. تكررالصالحة التي 
ر ذلك شیخ �ما قرَّ  ،على �ل حال المسألة معروفة و�سطناها في دروس سا�قة، ومقصود من �شترط العمل الجنس 

لخالف إن من ال �قول �كفر تارك الصالة ال یرى أن اإل�مان قول وعمل، ال �قال هذا، وا :اإلسالم ابن تیمیة. فال �قال
ه أر�ان اإل�مان قوٌل �اللسان، واعتقاد �الجنان وعمل �األر�ان أن هذ :�عني مقتضى قولهم او ر�نً أ افي �ون العمل شرطً 

سبق �؛ ألن الشروط خارجة عن الماهیة، واألر�ان داخلة في الماهیة، فهل العمل �سبق أو القول الإل�مان، ولیست شروطً 
أر�ان  وفرق بین الطهارة والنیة التي تسبق الصالة و�ین فهي أر�انه، ،أو االعتقاد �سبق اإل�مان؟ ال، هي صلب اإل�مان

الصالة األر�عة عشر، و�ظهر هذا في خالف الجمهور مع الحنفیة في تكبیرة اإلحرام، في تكبیرة اإلحرام، الجمهور 
 وعندشرط، قالوا: فائدة الخالف أن تكبیرة اإلحرام عند الجمهور في صلب الصالة،  :ر�ن، والحنفیة �قولون  :�قولون 

ك شرط مالصق، ما تكبر في بیتك مثلما تتوضأ في بیت الحنفیة خارج الصالة خارج الماهیة �الطهارة والنیة إال أنها
 .هي شرط لصحة الصالة تتقدمه من غیر فصل :تصلي �المسجد ما �قول بهذا أحد، لكنهم �قولون ل ءجيوت
ر ترضنا أن هذه عین نجسة أو متنجسة، فقال: هللا أكباف �عنيوتظهر فائدة الخالف فیما لو �ّبر وهو حامل نجاسة،  

ي عند الحنفیة صالته صحیحة؛ ألنه حمل النجاسة خارج الصالة، وعند الجمهور �اطلة، �عن ،ووضعها مع نها�ة التكبیر
لتكبیر، ا والشرط الذي �صلح للفر�ضة �صلح للنافلة، �قلب نیته مع نها�ة ،نها�ة أو مع نها�ة التكبیراللو قلب نیته قبل 

ة تصّح صالته عند الحنفیة؛ ألنه قبل أن یدخل في الصالة، وعند الجمهور ما تصّح؛ ألنه دخل في الصالة �مجرد بدا�
 .التكبیر. وفوائد �ثیرة على هذا الخالف

مراده و للقول واالعتقاد أنه ر�ن من أر�ان اإل�مان،  االمقصود أننا نفرق بین الشرط والر�ن، ومقتضى جعل العمل قسیمً  
 ...ما �كفر اإلنسان بتر�ه. هذا �قول أ�ًضا  ،بذلك جنسه، ال أفراده، إال ما �كفر �ه اإلنسان بتر�ه

 طالب:...
 .نعم

 طالب:......
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 نعم لم یتمكن من العمل، أو أنه عمل أعماًال هي تحت المشیئة وُغِفر له ،هذا محمول على أنه لم یتمكن من العمل
 �سبب هذه الشفاعة.

 .طالب:..
 .نعمإذا عمل حقق الجنس 

 طالب:...
 لكن مثل هذا، أنت تر�د أن تقرر أنه مع ذلك استحق الشفاعة ودخل الجنة �سببها، هذا محمول عند جمع من أهل، نعم

أو أنه قِبل هذه األعمال، المقصود أن النصوص المحكمة ال ُتَرّد �مثل هذه  ،العلم على أنه لم یتمكن من العمل
 ا من االحتمال ما فیها.ص التي فیهالنصو 

 طالب:...
 فیه؟ماذا 

 طالب:...
ب وهو تحت المشیئة وتاب، وتاب من تاب التائب من الذنب �من ال ذن ،نه ما عمل، لكنه عمل هذه الجر�مةأوما یدر�ك 

 له.
ن لى �الم ابعن ابن حجر لو اطلع إأول من تكلم في اإلرجاء قلتم:  ،فیما یتعلق �أول من تكلم في اإلرجاء هذا �قول: 

 لمحدثین فين ابن حجر اطلع على �الم اإولو قال قائل:  ،والعكس أ�ًضا ،فمن الممكن أن یرجع -رحمهما هللا -تیمیة
 قوال ألهلكتب الرجال في الحسن بن محمد فلیس في �الم ابن تیمیة ما هو جدید البن حجر، ال سیما وقد ُوِجَدْت أ

نَّة أنه ذّر بن عبد هللا ،ء غیر الحسنالعلم تثبت أن أول من تكلم في اإلرجا اني،  الهمد�قول اإلمام أحمد في السُّ
، فیتعین فیتعین قول ابن حجر ونفیه للكالم ،سالم األفطس :وقیل ،�ما نقل ذلك الحافظ عن األوزاعي ،قیٌس  وقیل:

 قول ابن حجر ونفیه للكالم عن الحسن بن محمد وترجیح أحد األقوال األخرى.
 المسألة فیها رسالة اإلرجاء فیه رسالة أو موقف شیخ اإلسالم من المرجئة رسالة آراء المرجئة في على �ل حال 

 .ض ونقد، رسالة د�توراة في جامعة اإلماممصنفات شیخ اإلسالم ابن تیمیة عر 
 طالب:...

بهم  والذین ارتبط ،حلة�قول: وأما أوائل رجال هذه المر  ،وهذا مختزٌل منها. �قول: أول من قال ،مطبوعة مطبوعة، نعم
ان نشأة هذا النوع من اإلرجاء فقد سمى شیخ اإلسالم طائفة منهم وهم ذر بن عبد هللا الهمداني، وحماد بن أبي سلیم

 وسالم األفطس وطلق بن حبیب و�براهیم التیمي.
 طالب:...

ل : اإلرجاء في أه-رحمه هللا- بن أبي سلیمان �قول نعم، قال: وأول من قال �ه من هؤالء عند شیخ اإلسالم هو حماد
الكوفة لكن أول فیهم أكثر و�ان أول من قاله حماد بن أبي سلیمان. و�قول: لكن حماد بن أبي سلیمان خالف سلفه 

ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن �عدهم، ولكن شیخ اإلسالم نفسه نقل عن �عض السلف ما  ،واتبعه من اتبعه
بر من : قال أیوب السختیاني: أنا أك -رحمه هللا-اء هو الحسن بن محمد بن الحنفیة، فقد قال �فید أن أول قائل �اإلرج

 الحسن، وقال زادان: أتینا :دین المرجئة، إن أول من تكلم في اإلرجاء رجل من أهل المدینة من بني هاشم �قال له
 ب المرجئة، وقال لي: �ا أ�ا عمر لوددتُ الحسن بن محمد فقال: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ و�ان هو الذي أخرج �تا

 أني �نت متُّ قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو أن أضع هذا الكتاب، هذا من �الم الحسن.
ر وضع �تاً�ا في اإلرجاء نقیض قول المعتزلة، هذا ذ� ،وقد ذ�ر شیخ اإلسالم أن الحسن قد وضع �تاً�ا في اإلرجاء 

المعتزلة، فهل �مكن حمله على إرجاء عثمان وعلي عن أبي �كر وعمر  هذا غیر واحد من أهل العلم، نقیض قول
�كون ، و ب الكبیرة، أنه �خرج من اإل�مانألنه نقیض قول المعتزلة، قول المعتزلة معروف في مرتك ؛وتأخیرهما عنهما؟ ال

 .لعافیةنسأل هللا ا ،الناروحكمه في اآلخرة أنه مخلد في  ،لكنه �خرج من اإل�مان ،ال �كفر ،في المنزلة بین المنزلتین
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 ،والمرجئة عكسهم، أنه ال �ضره ارتكاب هذه المعاصي والكبائر، �قول: فثمة �تاب �تبه الحسن نقیض قول المعتزلة 
ن، وحقیقة هذا المكتوب تنجلي من خالل النظر في سیرة الحسن، فقد جاء فیها أنه �ان في حلقة فتكلموا في علي وعثما

ثمان شیًئا أمثل من أن یرجى عل وع والحسن ساكت، ثم تكلم فقال: قد سمعُت مقالتكم، ولم أرَ  ،اوطلحة والز�یر وأكثرو 
وهذا نقل  فما لبث أن �تب الرسالة التي ثبت فیها اإلرجاء �عد ذلك. ،وطلحة والز�یر فال ُیتولوا وال ُیتبرأ منهم ثم قام

بتقوى  : أما �عد، فإنا نوصیكم-عفا هللا عنا وعنه -قد قاللبعض ما جاء في رسالة الحسن لمعرفة حقیقة اإلرجاء عنده، ف
و�ن هللا أنزل الكتاب �علمه فأحكمه وفصله  ،هللا ونحثكم على أمره، ونرضى لكم طاعته، ونسخط ونسخط لكم معصیته

 لنا ورأیناعن قو  وأعزه وحفظه أن �أتیه الباطل من بین ید�ه ومن خلفه، ثم ذ�ر �الًما طو�ًال ثم قال: فمن أراد أن �سائلنا
، ونرضى من �محمد نبینا، إلیه نسند ونضیف أمرنا إلى هللا ورسوله ،والقرآن إمامنا ،فإنا قوٌم هللا ر�نا، واإلسالم دیننا

ونرجئ منهم أهل الفرقة  ،ونسخط أن �عصیا، ونعادي لهما من عاداهما ،ونرضى أن �طاعا ،أئمتنا �أبي �كر وعمر
 ،تلف فیهماولم تخ ،فإن أ�ا �كر وعمر لم تقتتل فیهما األمة ،ونجاهد في أبي �كر وعمر الوال�ة ،األول، أهل الُفرقة اُألول

ولم  ونرجئ من �عدهم ممن دخل في الفتنة فَنِكل أمرهم إلى هللا، و�نما اإلرجاء ممن عاب الرجال ،ولم �شك في أمرهما
 .�شهده، ثم عاب علینا اإلرجاء من األمة

�عني غاب  ،سخ من تار�خ اإلسالم للذهبي غاب بدل عاب، غاب الرجال ولم �شهده؟ �عض النُّ اءمتى �ان اإلرج :وقال 
 .عنهم

ى وهو قال موس ]٥١ اْألُوَلى}[سورة طه: اْلُقُرونِ  َ�الُ  َفَما {َقالَ قلنا: �ان على عهد موسى نبي هللا إذ قال له فرعون:  
عني یر�د أن �، ]٥٢َسى}[سورة طه: َینْ  َوَال  َر�ِّي َ�ِضلُّ  َال  ِ�َتاٍب  ِفي َر�ِّي ِعْندَ  ِعْلُمَها {َقالَ ینزل علیه الوحي حتى قال: 

 �أن موسى أرجأ علم القرون  .و�قیس علیه رأ�ه في عثمان وعلي ،ینظِّر ما جاء عن موسى لما سئل عن القرون األولى
م ُ�قَص لمنها من هذه القرون ما و خبرهم،  القرون األولى �النسبة لموسى وغیره من األنبیاء منها ما ُقصَّ علیهاألولى، 

 -جل وعال-، فالذي عنده فیه علم من هللا -علیه الصالة والسالم-علیه خبرهم �ما جاء في القرآن، ومثل موسى محمد 
 لعل هذاف�ما أنزل إلیه و�ما أوحي إلیه، لكن ما لم ُ�قص علیه  -جل وعال-بل �قول فیهم �حكم هللا  ،ال یرجئ الكالم فیه

لم عند موسى عمما ال  ،]٥٢سورة طه: [َیْنَسى} َوَال  َر�ِّي َ�ِضلُّ  َال  ِ�َتاٍب  ِفي َر�ِّي ِعْندَ  ِعْلُمَها {َقالَ الذي نزل فیه قوله: 
 هل �خفى أمرهم على أحد من آحاد األمة؟ اعنهم مما لم �قص علیه أمرهم، لكن عثمان وعلی� 

. �قول: ثم استمر في -علیه السالم -قیاسه على ما جاء عن موسى فال �صح ،ما �خفى، لكن هذا رأي رآه وشّذ �ه 
رضوان هللا علیهم -كالم طو�ل، ما هو ظاهر أن مضمون الكتاب حدیث عما جرى بین الصحا�ة �عد الفتنة �قتل عثمان 

لق إرجاء متع وأنه یرجئ أمر من دخل في الفتنة إلى هللا، فهو إًذا ،وهنا والحسن هنا �كشف عن رأ�ه في ذلك -أجمعین
ك یتبین قال: و�ذل .ال اإلرجاء المتعارف علیه المتعلق �اإل�مان وحقیقته وعالقة العمل �ه -رضوان هللا علیهم -�الصحا�ة

ء ومن و�تضح حقیقة قول شیخ اإلسالم �أنه نقیض قول المعتزلة، فإن من المعلوم أن واصل بن عطا ،خبر مراد الحسن
قة من أن فرقة من الفر�قین فسقة ال �أعیانهم، فر  -رضوان هللا علیهم -جرى بین األصحابما تا�عه من المعتزلة یرون فی

فر�قین، وأنه ال ُ�عرف الفسقة منهما، وأجازوا أن �كون الفسقة من ال ،الفر�قین فسقٌة ال �أعیانهم، وأنه ال �عرف فسقة
نصاري ن وابن عباس وعمار بن �اسر وأبي أیوب األا وأتباعه، �الحسن والحسیأن �كون الفسقة من الفر�قین علی�  وأجازوا

 .وسائر من �ان مع علي یوم الجمل، وأجاز �ون الفسقة من الفر�قین عائشة وطلحة والز�یر وسائر أصحاب الجمل
 النظام وأكثر القدر�ة:وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبید و  ،ثم ذ�ر أشیاء بناها على هذا، واصل بناها على هذا 

ه على ا وأصحا�على انفرادهم، ونتولى نتولى علی�  ا وأصحا�ه على انفرادهم، ونتولى طلحة والز�یر وأتباعهمی� نتولى عل
عرف انفرادهم، �عني �غض النظر عن الطائفة األخرى، ونتولى طلحة والز�یر وأتباعهم على انفرادهم، لماذا؟ ألنه ال �

هد شلو و مع رجل من أصحا�ه ُقِبلت شهادتهما،  ولكن لو شهد عليٌّ  الفر�قین �عینه،الفاسق �عینه، ال �عرف الفاسق من 
ن ألمع طلحة على �اقة �قل لم نحكم �شهادتهما؛  ما ُقِبلت شهادتهما، ولو شهد عليٌّ طلحة والز�یر مع أحد من أصحابه

 ولیس �مؤمن وال �افر. نسأل هللا العافیة. ،والفاسق مخلد في النار ،أحدهما فاسق
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 ُتقَبل إلى اثنین، فال ،ثنان، أحدهما عدٌل ال �عینه، والثاني فاسق ال �عینه، والشهادة تحتاج إلى نصابها�عني �شهد ا 
، لكن علي قبل، طلحة مع واحد من أصحا�ه تقبلالشهادة، علي مع طلحة ما تقبل، لكن علي مع واحد من أصحا�ه تُ 

د ال بفكون النتیجة صحیحة، إذا �انت المقدمات �اطلة ي ُیبنى على ال شيء، ال �مكن أن توطلحة ما ُتقبل، انظر الذ
بنى تُ أن  تكون النتائج �اطلة، و�ثیًرا ما ُ�سأل عن مسائل مقدماتها لیست شرعیة، والسائل یر�د نتیجة شرعیة، ما �مكن أن

 ،ون محرمن من بلد إلى بلد بدما �قال: مجموعة من النسوة �سافر مسألة شرعیة على أساس غیر شرعي، �عني �ثیًرا 
مثل هؤالء ال �ستطیع سائق الباص أن �قف في أثناء الطر�ق  :حرام؟ حرام، �قول لكأم بدون محارم، طیب هذا حالل 

خشیة على هؤالء  ؛روا الصالة إلى ما �عد طلوع الشمسهل �جوز أن یؤخِّ ف ،لیصلوا صالة الفجر؛ ألنه �خاف علیهم
 النسوة؟ 

ح المقدمةاصحیحً  اا حكمً فكیف تبني علیه ،أصل المقدمة �اطلة ن ثم تصح لك النتیجة، لو �ان مع �ل واحدة م ،؟ صحِّ
 هؤالء النسوة محرم ما احتجن إلى هذا الكالم، �هللا المستعان.

و�هذا  ،ًعالو اجتمعا فیتبرؤون منهما جمی ما �خالف ،قال: فهذا الضال الهالك ومن تا�عه یتولون أحد الفر�قین على انفراد 
أن  شیخ اإلسالم �أن ما وضعه الحسن نقیض قول المعتزلة أي فیما یتعلق �الصحا�ة، و�ز�د األمر تأكیًدا �ستبین مراد

حمه ر -ومن هؤالء الذهبي وابن �ثیر وابن حجر، فالحافظ الذهبي  ،روا اإلرجاء عند الحسن بهذاجماعًة من العلماء فسَّ 
 افیهم فیفعل ،كلم �ه معناه أنه یرجئ أمر عثمان وعلي إلى هللا�قول في أثناء ترجمته للحسن قلت: اإلرجاء الذي ت -هللا

فبرئت من أبي �كر وعمر  ،و�رئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبئیة ،ت الشیخینما شاء، وذلك أن الخوارج تولَّ 
وال نتبرأ  ،توالهمافال ن ،انتولى الشیخین ونرجئ عثمان وعلی�  وأفرطت فیه. وقالت المرجئة األولى: ،ا، وتولت علی� وعثمان
 منهما.

لقول ابن حجر قول شیخ اإلسالم أو وصف شیخ اإلسالم  ااآلن الذي أورد اإلشكال وصار قول شیخ اإلسالم مخالفً  
ونه في د�فهم من هذا؟ أنه في اإل�مان، وفي مرتكب الكبیرة، أن هؤالء �خلِّ ماذا إرجاء الحسن �ما �خالف قول المعتزلة، 

ر هنا و�مكن الجمع بین ا :ون وهؤالء �قول ،النار ا ملقولین �أن ال �ضره ما دام مؤمًنا، هذا الذي یتبادر، لكن إذا فیما ُقرِّ
ن قاله الحسن �خالف قول المعتزلة في الصحا�ة، وعرفنا قول المعتزلة في الصحا�ة، أنهم �حكمون على إحدى الطائفتی

غیرهم من عثمان وعلي و  ابدون تردد، وأما �النسبة لمن �عدهم �الفسق ال �عینها، والحسن �جزم �أن یتولى أ�ا �كر وعمر
 .بل تباینت فیها أنظار الصحا�ة ،ممن دخلوا في الفتن وال شك أن هذه الفتن تتباین فیها

 َفَأْصِلُحوا والُ اْقَتتَ  ِنینَ اْلُمْؤمِ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  {َوِ�ناآلن هل �مكن أن تقوم فتنة و�تبرأ الناس أو جمهور الناس من معالجتها؟  
 َتْبِغي} لَِّتيا َفَقاِتُلوا ْألُْخَرىٰ ا َعَلى ِإْحَداُهَما َ�َغْت  {َفِإنلح، هذه المرتبة األولى، ال بد من الص ]٩َبْیَنُهَما}[سورة الحجرات: 

خوض ن الوال شك أ ،و�ال معناه �ضیع األمر، ُتترك الفئة الباغیة من دون مقاتلة؟ ال، فلما حصلت الفتنة بین الصحا�ة
وله أجران،  ،في تفاصیلها مع أنهم �لهم مجتهدون، و�لهم ناشٌد للحق، لكن من المجتهدین ما �كون نصیبه اإلصا�ة

وله أجٌر واحد، وعلى هذا ُ�حَمل ما جاء عن خیار األمة من الصحا�ة في هذه  ،ومنهم من �كون مخطًئا في اجتهاده
ة ولهم أجران، ومن قاتلهم من الصحا� ،، فهم مجتهدون - عنه وأرضاهرضي هللا-المسألة. فالحق والرجحان في �فة علي 

 لكنه دون أجر من أصاب �ما جاء في الخبر. ،-جل وعال-ولكن اجتهاٌد مرجوح، وأجرهم ثابت عند هللا  ،مجتهدون 
 طالب:...

 زال اإلشكال على هذا التقر�ر.قد ال، 
 طالب:...

 .ونراه نكمل س
 طالب:...

إرجاء الحسن هو التوقف  عند هذا. الحافظ ابن �ثیر نقل أن اإلرجاء في مقابل قول المعتزلة، ووقفنا، أول من قال �نعم
�قول في معنى إرجاء الحسن  -رحمه هللا-وال یذمهم. والحافظ ابن حجر  ،في عثمان وعلي وطلحة والز�یر فال یتوالهم
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نَّةقلت: المراد �اإلرجاء الذي تكلم فیه الحسن بن محمد فیه غیر اإل وذلك أني  ،المتعلق �اإل�مان رجاء الذي �عیبه أهل السُّ
 ثم ذ�ر جملة منه، وذ�رناها في درس مضى. ،وقفت على �تاب الحسن بن محمد

قال الباحث: ومن خالل هذه النقول یتضح أن قضیة اإلرجاء عند الحسن مجرد التوقف في الحكم ألحد الفر�قین  
ذا فإن لبتة �اإلرجاء من حیث �ونه نعًتا على المخالف في مسألة اإل�مان. ومع هأله وهذا ال عالقة  ،�الصواب أو الخطأ

م یتبین أ ،بل تمنى الموت قبل �تابته ،الحسن عفا هللا عنه ندم على ما رقمته یداه   نه ال تعارض�هللا المستعان. ومما تقدَّ
ء الذي إنه الحسن؛ ألن اإلرجا :مع أنه قال ،لیمانوهو حماد بن أبي س ،بین ما قاله شیخ اإلسالم من أول قائل �اإلرجاء

 و�رجاء حماد متعلقٌ  ،تكلم �ه الحسن لیس هو اإلرجاء الذي تكلم �ه حماد، فإن إرجاء الحسن متعلٌق ببعض الصحا�ة
م. �عني �ون الحسن �قال ا یراد نمإنه أول من قال �اإلرجاء حتى لو ورد في مسألة �اإلطالق هكذا، فإ :�اإل�مان �ما تقدَّ

�ما هو مقرر عنده  ،�ه جنس اإلرجاء، جنس اإلرجاء، الذي هو التأخیر، فیؤخَّر حكم عثمان وعلي عن الحكم �الجزم
 �النسبة ألبي �كر وعمر.

 طالب:...
 انظر ء في اإل�مان، في معرض الكالم علیه،إن شیخ اإلسالم ذ�ر الحسن في معِرض الكالم على اإلرجا :. �قولنعم

 ا�ع.الس ،الفتاوى 
 طالب:...

 ..هو ذاك حتى نقل.
 طالب:...

 . في اإل�مان في اإل�مان.هلعل
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

ال هو ال شك أنه من أوائل من أحدث، لكن ما نوع هذا اإلحداث؟ اإلرجاء، فما المراد بهذا اإلرجاء؟ هذا محل البحث، و�
 من أوائل من أحدث في الدین، لكن ما هو نوع هذا ،في المائة األولى ،أحدث؛ ألنه في المائة األولى من من أوائل

 ،أو في مسألة اإل�مان ،اإلحداث؟ إحداثه منصب على اإلرجاء، هل اإلرجاء المراد �ه في �المه مما یتعلق �الصحا�ة
فر على لهم في إطالق الكفإن األحناف لتساه :؟ هنا ال �قالاأو صغیرً  اوأنه ال �ضر مع اإل�مان أي عمل سواء �ان �بیرً 

نة ،الرجل في �تب  في مسألة اإل�مان إال مخالفة لفظیة، لو رجعنا إلى حد الردة والردة �ذلك أنهم ال �خالفون أهل السُّ
رجعنا  الفقه في المذاهب األر�عة لوجدنا أن أسرع المذاهب في إطالق الكفر على �ثیر من األعمال هم الحنفیة، ولذلك لو

نفیة، فما ًعا في اإلطالق هم الحلمرتد في �تب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة لوجدنا أكثرهم توسُّ إلى �اب حد ا
 ع �عدم اشتراطهم العمل؟ و�ونهم مرجئة؟ عالقة هذا التوسُّ 

 طالب:...
ان، ال ال، تأثیر العمل في االعتقاد إنكاره مكابرة، وأن األمور یترتب �عضها على �عض، و�ما سیأتي في ز�ادة اإل�م

ه على لكن إذا �ان هذا االعتقاد ال �حث ،یدعیها لعمل؛ ألن مجرد االعتقاد دعوى �لٌّ كیف یز�د اإل�مان و�یف ینقص؟ �ا
جاء هذا اعتقاد؟ �ما �قال في الخوف والرجاء، الخوف والر فهل المنكرات، ه عن عمل الخیر، والعمل الصالح، وال �كفُّ 

! دعوى ؟أنا شدید الخوف، شدید الخوف من هللا، وعظیم الرجاء فیه، شدید الخوف وتعمل المنكرات :�عض الناس �قول
عنى م ما، �المه صحیح؟ التقوى ها هنا :بها، �عض الناس عالمات الفسق والمخالفات علیه ظاهرة و�قولمقرونة �ما �كذِّ 

 التقوى؟
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 التقوى ها هنا! �عني شخص أبیض �قول: :التقوى فعل األوامر وترك النواهي، تترك األوامر وترتكب النواهي وتقول 
 عل الجرائمو�ف ،والتقوى ها هنا ،إنه تقي :إًذا الذي �قول ،ُ�صدَّق؟ ما ُ�صدَّق ، هللوني أبیض :أو أسود �قول ،لوني أسود

 هل ُ�صدَّق؟  ،اتوالمنكر 
أخرج نفسك من السجن، فتملك  �نت و�ملك و�ملك و�ملك، لو ،إنه من أغنى الناس :�عني شخص مسجون بدیون و�قول

ب هذه و�راق ،و�رصد األموال ،أنا غني! قد �كون من النوع المحروم الذي �جمع األموال :فون الناس و�قولوأوالده یتكفَّ 
لى عیتمنى و�تحسر  ..، لكن یبقى أمور ال �مكن أن ُتصدَّق دعواه �أنه غني وهو ماوال ،وال ینفق على نفسه ،األموال

 نه تقي، هذاأالخروج ألوالده ورؤ�ة أوالده في السجن �سبب الدیون. فهذه دعاوى مقرونة �ما ُ�كذِّبها، فال �مكن أن ُ�صدَّق 
 .ناقض، یناقض التقوى 

ى مقرونة �اذب؟ دعاو أم عى أنه �ار صادق هذا �ار! لو ادّ  :، نقولا ونهارً لیالً  انه �ار بوالد�ه، وهو �ضر�همإ :لو �قول 
صالة علیه ال-و�فعل المنكرات! أو إ�مان محمد  ،والواقع �شهد �خالف ذلك، �قول: إ�مانه �إ�مان جبر�ل ،�ما ُ�كذِّبها

ضین، ة، بل فیها الجمع بین النقی! هذه دعاوى ال �مكن قبولها وهي مخالفة للواقع، ومناقضة مناقضة تامة تام-والسالم
 وهو محال، �عني �ستحیل تصد�قه. ،الدعوى هذه فیها الجمع بین النقیضین

 َسفي في عقیدته، وهو من الحنفیة...شارح الطحاو�ة أحالنا على النَّ  
 طالب: الجوهرة؟

 عندك؟ جوهرة التوحید؟ماذا الجوهرة ما هي للنسفي، اللقاني. 
 طالب:...

 ال، تختلف.
، فأما لما عّرف اإل�مان على طر�قتهم، فأما األعمال فهي تتزاید في نفسها ...، قال:-هذا الشرح–ال: المقام الثاني ق 

شرح  واإل�مان في نفسه ال یز�د وال ینقص، فها هنا مقامان فها هنا مقامان. قرأنا في ،األعمال فهي تتزاید في نفسها
تفاوت یوالمؤمن �البصیر، �ما  ،�مثا�ة العمى، وجاء تمثیل الكافر �األعمى الطحاو�ة أن اإل�مان �مثا�ة البصر، والكفر

ذا إلكن اإلنسان  ،هو تنظیٌر مطابقر في درس مضى، اإل�صار عند المبصر�ن یتفاوت اإل�مان عند المؤمنین، وهذا تقرَّ 
ینیه؟ �ستفید من ع :مكن أن �قالنفعه أعماله األخرى؟ فإذا عمي اإلنسان �تكفر، وخرج من الملة �ُمَكفِّر ولو بواحد، 

 �مكن؟ قد �ستفید ناحیة جمالیة، �عني عینه قائمة، لكن هل �ستفید في اإل�صار؟
في  مبنیة على إنكار تأثیر األسباب، المبنیة على إنكار تأثیر األسباب، وأن البصر سبب هي دعونا من األقوال التي 

زو  ا أن یرى أعمى الصین �قة األندلس، هل هذا �مكن أن �مشي على اإل�صار، والسبب ال أثر له في المسبَّب، فجوَّ
هما ال ق هذا أغبى الناس؟ ما �مكن، لكن قال بهذا علماء، أذ�یاء، عباقرة، لكن العقل والذ�اء وحدسفیه؟ �مكن أن �صدِّ 

تدعة ذ�ر رؤوس المب لذا �قول شیخ اإلسالم لما لنّص، لیس �متبوع.�كفیان، الذ�اء وحده ال �كفي، إذا لم �كن تا�ًعا 
نصوص  ووصفهم �أنهم أُعطوا ذ�اًء، وما أُعطوا ز�اًء. �تب الكالم و�تب البدع مبنیة على قواعدهم المنطقیة �عیًدا عن

ن مالوحیین، فالنتیجة الذي ال �سلك الصراط المستقیم ال �صل، مهما بلغ من العقل، ومهما بلغ من الذ�اء، ولو �ان 
 :- شيءلیس من �اب اإللزام وال من �اب االدعاء وال ،وهذا ُمسطَّر في �تبهم-ؤالء الذین قالوا أذ�ى العالم، ال �صل، ه

ى �قة إن الكافر ما دام األعمى یر  :�جوز أن یرى أعمى الصین �قة األندلس. والكافر ممثَّل �األعمى، هل �مكن أن �قال
ه یدخل احتمال أن الجمل �حجمه وُ�بر  هَسِم الخیاط، فی األندلس أن الكافر �مكن أن یدخل الجنة؟ ال، حتى یلج الجمل في

 في ثقب اإلبرة؟ ممكن؟ إال على قول من �الغ في قوله:
 على جمٍل لم یدخل النار �افر        ولو أن ما بي من جوًى وصبا�ٍة  
 جمل ،ةونُحل حتى صار مثل أقل من الذر  هذا عنده عشق وجوى وصبا�ة، وصل إلى حد لو �ان على جمل لدقَّ  

الخیاط وحینئٍذ لو على  علیه �قع، حتى یلج الجمل في َسم وعلى هذا ما ُرتِّب ،الخیاط �صیر أقل من الذرة فیدخل في َسم
الخیاط وحینئٍذ   ودخل في َسمهذا الجمل ما علیه من العشق والهیام والصبا�ة والجوى صار مثل الذرة، لو صار جمًال 
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؛ يمشأن �في �الم الشعراء وفي �الم األد�اء �عني �مكن  .ل النار �افر على هذاحتى یلج الجمل ولج الجمل، فال یدخ
ر في �اب االعتقاد  ألنه معروف أنه مبالغة، والمبالغة أسلوب من أسالیب العرب وُتَمّشى ما �خالف، لكن في �الٍم ُ�قرَّ

الشمس یرى صغار البعوض وهو في أن یرى أعمى الصین �قة األندلس؟ األعمى المطبق الذي ال یرى ��مكن أن �قال 
 ر ما �قول وعقل ما �قول.وهي في أقصى المغرب؟ هذا ال �قول �ه من تدبَّ  ،أقصى المشرق 

في  والعمى مستوى واحد، العمى مستواه واحد، فالكافر ،فیبقى الكافر مثل األعمى ،وعلى هذا مثل هؤالء ال عبرة بهم 
ل ثَ أو �فر �جمیع المكفرات �سبب جمیع المكفرات واحد، لكن البصر وهو مَ  مخلد في النار، سواء �فر �أمر واحد ،النار

 .متفاوت ،ُضرب لإل�مان
ن إ :ُعرف �قوة البصر، وهو موجود اآلن، �ثیًرا ما یرى الهالل، ذ�رنا قصته في السابق، وقلنا شخص ،وذ�رنا مثاًال  

ا خرجنا ه التي تبعد عن البلد عشرة �یلو، �قول: مجرد منروح لفالن نتقاضى منه دیًنا، لعله في مزرعتمّر قال: س اواحدً 
ف �یقفل، قلت: و  یدر�ك؟ قال: الباب مقفول �سلسلة من عامر القر�ة قال لي: ارجع، الرجل ما هو في مزرعته، قلت: ما

 القفل؟  أرى  ، فهلالمزرعة �لها أرى أنا ما  هذا؟
اس، وزن �إ�مان جمیع األمة لرجح بها، و�ین إ�مان آحاد النتفاوت �بیر، بین إ�مان أبي �كر الذي لو  ،التفاوت انظر

: حتى الشخص الواحد إ�مانه في وقت یز�د، وفي وقت ینقص، وهنا �قول ،وأفرادهم، فاإل�مان متفاوت، وهو یز�د و�نقص
علیها  ة فائقة،ولهم بها عنا� ،هذه عقیدة النسفي، العقیدة النسفیة -فهنا مقامان ،واإل�مان في نفسه ال یز�د وال ینقص

 ،األول: أن األعمال غیر داخلة في اإل�مان، لما مر من أن حقیقة اإل�مان هو التصدیق -عشرات الشروح والحواشي
نة عطف األعمال على اإل�مان �قوله تعالى:  اِلحَ  واَوَعِملُ  آَمُنوا الَِّذینَ  {ِإنَّ وألنه قد ورد في الكتاب والسُّ اِت}[سورة الصَّ

 وحٍ نُ  ِإَلىٰ  َحْیَناَأوْ  َ�َما ِإَلْیكَ  َأْوَحْیَنا {ِإنَّا�عني عطف الخاص على العام ما هو معروف في النصوص؟ . ]٢٧٧البقرة: 
ص على العام �عني هل نوح لیس من النبیین؟ هو منهم، لكن �عطف الخا ]١٦٣َ�ْعِدِه}[سورة النساء:  ِمن َوالنَِّبیِّینَ 
اِلحَ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  {ِإنَّ ه. �قوله تعالى: لالهتمام �شأن الخاص والعنا�ة � ؛والعكس ع �أن العطف �أن القط اِت}الصَّ

اء؟ �قتضي المغایرة. دائًما �قتضي المغایرة؟ ال. وعدم دخول المعطوف في المعطوف علیه �عني نوح ما یدخل في األنبی
 ال یدخل في النبیین نوح؟ ال ما �مكن.

وقد ورد أ�ًضا جعُل اإل�مان شرط صحة األعمال، شرط صحة األعمال، هل �مكن أن  ،نوقد ورد أ�ًضا جعُل اإل�ما 
لكفار امن غیر إ�مان؟ ال �مكن، إًذا ما معنى تكلیف  -جل وعال-وأنه مما یتقرب �ه إلى هللا  ،ُ�قَبل عمل ظاهره الصحة

ن اإل�مان ار غیر مخاطبین �فروع الشر�عة؛ ألالكف :ومخاطبة الكفار �فروع الشر�عة؟ �عني الحنفیة ُمطَِّرد مذهبهم �قولون 
لفقد شرطها؟ هم �المهم واضح، وهنا �قول:  ؛فكیف �طالبون بها وهي غیر صحیحة منهم ،شرط في صحة هذه األعمال

 ِمنَ  َ�ْعَملْ  {َوَمنْ وقد ورد أ�ًضا جعل اإل�مان شرط لصحة، شرط صحة األعمال �ما في قوله تعالى:  ،مع القطع
اِلَحا  فلم ]٥٣سورة التو�ة: َ�َفُروا}[ َأنَُّهمْ  ِإالَّ  ُهمْ َنَفَقاتُ  ِمْنُهمْ  ُتْقَبلَ  َأن َمَنَعُهمْ  {َوَما، ]١١٢ُمْؤِمٌن}[سورة طه:  َوُهوَ  تِ الصَّ

من لالمتناع اشتراط الشيء بنفسه، وقد ورد أ�ًضا إثبات اإل�مان طع �أن المشروط ال یدخل في الشرط؛ یؤمنوا، مع الق
 َتُلوا}اْقتَ  ِمِنینَ اْلُمؤْ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  {َوِ�نمال، إثبات اإل�مان لمن ترك �عض األعمال �ما في قوله تعالى: ترك �عض األع

، أما على ما مر مع القطع �أنه ال تحقق للشيء بدون ر�نه. نعم، هذا إذا قلنا �أن أفراد األعمال شرط في صحة اإل�مان
 ال یرد مثل هذا الكالم. نعم.ف ،انجنس العمل شرط في صحة اإل�م :إذا قلنا

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
رد من ره أهل العلم �أن العمل داخل في مسمى اإل�مان لماذا؟ هو نظر إلى فال ال، هو یرى أن االقتتال مناقض لما قرَّ 

نَّةیرد على المعتزلة وعلى الخوارج، ال یرد على أهل ال ،أفراد العمل، هذا یرد على من؟ على المعتزلة نَّة فأهل ،سُّ  السُّ
 ..یثبتون له اإل�مان، مؤمن �إ�مانه فاسق �كبیرته
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لجزم اإلى أن قال: المقام الثاني أن حقیقة اإل�مان ال تز�د وال تنقص لما مّر من أنه التصدیق القلبي الذي بلغ حد  
 فسواء أتى ،التصدیق فسواء أتىن من حصل له حقیقة إوهذا ال یتصور فیه ز�ادة وال نقصان، حتى  ،واإلذعان والقبول

حمولة �الطاعات أو ارتكب المعاصي، فتصد�قه �اٍق على حاله، ال تغیر فیه أصًال، واآل�ات الدالة على ز�ادة اإل�مان م
مام البخاري من أنهم �انوا آمنوا في الجملة. اآل�ات في ز�ادة اإل�مان التي ذ�رها اإل -رحمه هللا-على ما ذ�ره أبو حنیفة 

 .وسوف نبدأ في شرحها إن شاء هللا تعالى في األسبوع القادم ،مانالث
 ا �ه وصدقوازادتهم إ�ماًنا �عني زادتهم في فروع اإل�مان؛ ألنه �ل ما نزل من القرآن من التكالیف آمنو  :هذه اآل�ات �قول 
قبل فرض الحج، وقل مثل فتراكم اإل�مان بهذه الطر�قة فإ�مان من آمن �عد فرض الحج أكمل من إ�مان من مات  ،�ه

آل�ات؟ هذا في �قیة الشرائع التي سبقته، فتكون الز�ادة �معنى هذا، إًذا من جاء �عد انقطاع الوحي، ال یدخل في هذه ا
-والسالم علیه الصالة-من جاء �عد موته  خاطب بهاهذه ال �ُ  ]٢ِإ�َماًنا}[سورة األنفال:  َزاَدْتُهمْ  آَ�اُتهُ  َعَلْیِهمْ  ُتِلَیْت  {َوِ�َذا

 .؟ ألنه خالص �موته تمت الشرائع، فعلى هذا ما یز�د شيء، وقف التشر�ع إلى هذا الحد، فال شك أن هذا �الٌم �اطل
ي هل حقیقة األمر ف ،إن التصدیق شيء واحد ال یتفاوت :هم �قولون  ....ن التصدیقإ :إذا رجعنا إلى التصدیق وقلنا 

وحدثك عمرو �خبر، وحدثك �كر �خبر، أال �كون نسبة التصدیق لواحد من  ،التصدیق �ذلك؟ �عني إذا حدثك ز�د �خبر
ك وهو ثقة: قِدم فالن، وقال ل ،هؤالء الثالثة بنسبة ثقته وضبطه عندك؟ حتى التصدیق یتفاوت، �حیث لو قال لك ز�د

ح ح ترجِّ على �الهما صادق و  :ولو�ال ما تق ،عمرو وهو ثقة عندك: لم �قدم فالن، �الهما ثقة، طیب، ماذا تصنع؟ ترجِّ
 تقول هذا الكالم، و�ال لزم �طالن التعارض والترجیح في النصوص، وهو �اب �بیر �قول �ه أن ما �مكن ،مستوى واحد

والترجیح أ�ًضا بین حملة النصوص من الرواة معروف عند  ،أهل العلم قاطبة، والترجیح بین النصوص من حیث القوة
في النصوص، وخبر فالن من الرواة له منزلة من النصوص، فالتصدیق یتفاوت  أهل العلم. فخبر مالك له منزلة

إن التصدیق شيء واحد ال �قبل التفاوت، نقول: الكالم لیس �صحیح، حتى  :�اختالف أوصاف المخبر�ن، حینما �قولون 
 التصدیق �قبل التفاوت.

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 ،رجحولو �ان في األصل ناقله أ ،ن تجعله أقوى من غیره ُیرجَّح على غیره�ه قرائ ال �مكن، الخبر قد �حتفّ  ،ال �مكن

علیه الصالة  -في حدیث جابر في صفة صالة النبي ناقل المرجوح أرجح؛ ألنه قد �عرض للمفوق ما �جعله فائًقا، جاء
وجاء في  ،حیح مسلمهذا في ص ،أنهم صلوا �جمع المغرب والعشاء �أذان واحد و�قامتین، وجاء في الصحیح -والسالم

أن  صلألیس األالمرجح من هذه األقوال؟  متالبخاري أنهم صلوا �أذانین، وجاء في الصحیح أ�ًضا أنهم صلوا �إقامتین، 
ح ما في صحیح مسلم من حدیث جابر، لماذا؟ ألن جابًرا اعتنى �حجة النبي ح ما في البخاري؟ نعم، لكن ُرجِّ علیه - ُیرجَّ

انه طها وأتقنها من خروجه من بیته إلى رجوعه إلیه، فكان لهذه العنا�ة واالهتمام سبب في رجح، وضب-الصالة والسالم
ف أوصا ن المخبر�ن منوالتصدیق مقرر في أنه یتفاوت بال ر�ب، حسب تمكُّ  ا،على غیره، فیعرض للمفوق ما �جعله فائقً 

 .القبول من العدالة والضبط
 طالب:...

ِكن َبَلىٰ  {َقالَ  لمعاینة، لكن إذا وصل الخبر إلى الخبر لیس �ا ،] لیس الخبر �المعاینة٢٦٠[سورة البقرة: َقْلِبي} ْطَمِئنَّ لِّیَ  َولَٰ
لصالة اعلیه -�المشاهد في القطعیة، ولذا �أتي التعبیر في القرآن �ما ورد إلیه  ،إلى حد القطع صار �المرئي ،حد القطع

 كَ َر�ُّ  َفَعلَ  َ�ْیفَ  َترَ  {َأَلمْ صار �المشاَهد في هذه القطعیة،  هؤ�ة؛ ألنعبَّر عنه �الر من األخبار القطعیة �ُ  -والسالم
، ما ]١ل: اْلِفیِل}[سورة الفی ِب ِ�َأْصَحا َر�ُّكَ  َفَعلَ  َ�ْیفَ  َتَرى  {َأَلمْ هو رأى؟ حتى وال أصحاب الفیل،  ]٦ِ�َعاٍد}[سورة الفجر: 

المشاهد في القطعیة، مثل هذه إذا وصلت إلى هذا الحد، رأى، لكن بلغته أخبارهم بنصوص ال تحتمل النقیض، فهي �
 إنها تتفاوت؟  :هل نقول
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 طالب:...
 .ومع ذلكم تتفاوت، ولیس الخبر �العیان، وعندنا حق الیقین وعین الیقین وعلم الیقین

أو ما  أو الضبان نا من الدیرة و�ذا �الكمأة في السوق �كثرة أو العسل �كثرة،ئ�هللا ج :علم الیقین �أتیك مجموعة نقول
 ظرهاوتنثالثة عشرة مائة، تتردد في قبول هذا الخبر؟ ما تتردد، تروح للدیرة  ،ناأشبه ذلك �كثرة یبیعونها، جاءك اثن

ملعقة ألنه قال لك على التجر�ب، تأخذ �ال ن الیقین، �أتي ما هو أشد من ذلك؛قدامك، هل هذا الخبر مثل األول؟ هذا عی
ه، الذي ال �مكن إنكار وهو أقوى من الجمیع، مع أنه إذا وصل الخبر إلى الحد  ،ش؟ حق الیقینوتلعق من العسل هذا إ�
ائفة دهر�ة إذا وصل إلى هذه المرتبة، وما أنكر قبول األخبار القطعیة المتواترة إال طائفة من ط ،یلزم قبوله �مجرد سماعه

 دق إال �ما أدر�ناه �حواسنا.ما �مكن أن نص :السمانیة، �قولون  :الهند �قال لهم ،في الهند
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 هو جادله على أنه متیقن.
 طالب:...

 نحن« »نحن أحق �الشك من إبراهیم«: -علیه الصالة والسالم-ولذا جاء الحدیث الصحیح في البخاري ومسلم من قوله 
محمد  �قین مثل �قین هما فی -ة والسالمعلیه الصال-إذا صار الغا�ة في الیقین وهو الرسول . »أحق �الشك من إبراهیم

 ؟عنده شك -علیه الصالة والسالم-هل معناه أن محمد  »نحن أحق �الشك من إبراهیم«، قال: -علیه الصالة والسالم-
 طالب: ال.

الیقین، و  بل بلغ الغا�ة في التصدیق ،لیس عنده أدنى تردد ،ما عنده -علیه الصالة والسالم-ال، إنما لُیبین أن إبراهیم  
لیه ، هم بلغوا الغا�ة بال شك في الیقین، و�ون إبراهیم عهو�ن تفاوتوا فی -علیه الصالة والسالم-التي وصلها محمد 

ِكن َبَلىٰ  َقالَ  ُتْؤِمن َأَوَلمْ  َقالَ  اْلَمْوَتىٰ  ُتْحِیي َ�ْیفَ  {َأِرِنيالسالم سأل  ُ�ظن فلئال  ؛]٢٦٠[سورة البقرة: َقْلِبي} ْطَمِئنَّ لِّیَ  َولَٰ
همه، لئال یتطاول علیه من �قصر ف ؛»نحن أحق �الشك من إبراهیم«: -علیه الصالة والسالم-�إبراهیم الشك قال محمد 

ثت في ولو لب«، -جل وعال-والمراد �الر�ن الشدید هنا هللا  »و�رحم هللا لوًطا لقد �ان �أوي إلى ر�ن شدید«وقال: 
، و�ال فهو فوق منزلتهم في هذه -علیه الصالة والسالم-ن تواضعه كل هذا م »السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي

ن ال تفضلوني على یونس ب«: -علیه الصالة والسالم-ولذا جاء عنه  ،األمور، لكنه یر�د أال یتطاول أحد على هؤالء
ُسلُ  {ِتْلكَ في محكم �تا�ه �قول:  -جل وعال-�هللا  »ال تفضلوا بین األنبیاء«، »متى لْ  الرُّ  َعَلىٰ  َضُهمْ َ�عْ  َناَفضَّ

ي على ال تفضلون«، »ال تفضلوا بین األنبیاء«�قول:  -علیه الصالة والسالم-والرسول  ،]٢٥٣َ�ْعٍض}[سورة البقرة: 
نَّةقِ یونس حصل منه أشیاء نُ  »یونس  علیه -تجعل �عض الجهال �قع فیه، فكون الرسول لت في الكتاب وفي صحیح السُّ

نحن أحق �الشك من «لیقطع دابر هذا هذا الكالم، �ما قال:  ؛»تفضلوني على یونس ال«�قول:  -الصالة والسالم
ُسلُ  {ِتْلكَ �قول:  -جل وعال-�هللا  »ال تفضلوا بین األنبیاء«علیهم الصالة والسالم،  »إبراهیم  َعَلىٰ  مْ َ�ْعَضهُ  ْلَناَفضَّ  الرُّ
ل من هذه ص فیه المفضول، أما إذا سلم اإلنسان أو المفضِّ �عني ال تفضلوا تفضیًال یتسبب أو �صل إلى حٍد ُینتقَ  َ�ْعٍض}

 ، وأولو العزم، ثم �قیة-علیه الصالة والسالم-فال شك أنهم مراتب ومنازل، فأفضلهم محمد  ،أن �صل إلى هذا الحد
 .-علیهم جمیًعا الصالة والسالم -األنبیاء

 طالب:...
أن �جتث  -علیه الصالة والسالم-فأراد النبي  ،جاء في حقه لما ؛�عني إذا �ان یونس �صدد أن ینتقصه �عض الجهال

ولو لبثت في السجن ما «: -علیه الصالة والسالم-فما الداعي لقوله  »ال تفضلوني على یونس«مثل هذا التصور، 
شخص �مكث في السجن �ضع سنین ف، و�ال -علیه السالم -؟ إنما هو لبیان �مال یوسف»لبث یوسف ألجبت الداعي
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من أجل أن �خرج مع  ]٥٠النِّْسَوِة}[سورة یوسف:  َ�الُ  َما َفاْسَأْلهُ  َر�ِّكَ  ِإَلى اْرِجعْ  {َقالَ ال؟  :�قول ،اخرج :له و�قال
 البراءة التامة، التي ال �مكن أن یتصور معها أدنى تهمة.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 فیه؟ ماذا 

 طالب:...
 وعند غیرهم.�هللا ال بد أن نرجع إلى حد المرتد عندهم  

 طالب:...
مقام �طول بنا التفصیل لهذه المسائل، وأخشى أنه  وهذا فیه ،لنكون على بینة من �المهم ؛نحتاج إلى الرجوع إلى �تبهم

ها. �الم یوضح �عض آرائهم و�جلی هلكن فی ا،�عني �ستفاد منه في هذا الباب، و�ن �ان ُمخاَلفً  ،�الم طیب هیفو�ال ف
 ح الطحاو�ة. ولذلك أحال علیه شار 

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 ؟-علیه الصالة والسالم-هل أنا تقصد هل أنا هذه راجع إلى النبي 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ال تفضلوني؟

 طالب:...
 -، وهو-علیه الصالة والسالم-غیره لكن السیاق، أنا ضمیر متكلم، أنا ضمیر متكلم، والكالم جرى على لسان متكلم 

 غائب، ولیس �متكلم، �مكن أن �خاَطب أنت أفضل :أثناء مثل هذا الكالم الذي �مكن أن �قال -ة والسالمعلیه الصال
 یحتاج إلى ضرب من التأو�ل.فأما أن یتكلم عنه �ضمیر المتكلم  ،من یونس
 طالب:...

ال�ة �ه أن الو  بل صرحوا قال ... ما �صل ببعضهم إلى أن ،بعضهمبالمتصوفة عندهم من الشطحات والطوام ما �صل 
 .أفضل من الرسالة

 طالب:...
 إن شاء هللا. القادماألسبوع  ننظر


